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Quero Saber é uma publicação da ABIA que tem como objetivo 
contribuir no processo do diagnóstico precoce da infecção 
pelo HIV.

Entrando na quarta década da epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no 
mundo, ainda são muitos os desafios impostos para o seu enfrenta-
mento, e um deles deve ser enfrentado com rapidez:  o diagnóstico 
precoce.

Atualmente, a resposta brasileira ao HIV/AIDS é reconhecida inter-
nacionalmente como um modelo de enfrentamento da epidemia. 
Esse modelo baseia-se na prevenção e assistência (atenção integral 
aos portadores), na produção e na distribuição universal e gratuita 
de medicamentos antirretrovirais, genéricos ou não, e na participa-
ção da sociedade civil organizada no combate ao HIV/AIDS, entre 
diversas outras ações.

O Brasil teve resultados importantes na implementação desse mo-
delo, mas hoje se depara com um novo grande desafio no enfren-
tamento da epidemia. Dados epidemiológicos mostram que a epi-
demia vem evoluindo principalmente entre jovens e pessoas com 
idade mais avançada, grupos que, por diferentes fatores, não têm 
como hábito a testagem para o HIV/AIDS. Além disso, em muitos 
locais do Brasil o acesso aos serviços públicos de saúde é extre-
mamente difícil, devido a diversos fatores como falta de estrutura 
(falta de profissionais de saúde, insumos), distância dos serviços, 
entre outras. Tais problemas fazem com que a maioria das pesso-
as no Brasil fique sabendo muito tardiamente da sua condição de 
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soropositividade para o HIV, quase sempre por apresentarem uma infec-
ção oportunista, muitas vezes grave. Apropriando-nos das palavras da 
professora Vera Paiva da Universidade de São Paulo (USP), concordamos 
que devemos olhar para cada diagnóstico tardio como uma violação dos 
direitos humanos.

Nesta segunda edição, ampliamos as informações incluindo os testes para 
as hepatites B e C e para a sífilis.  Reconhecemos que são coinfecções im-
portantes na história de epidemia de HIV/AIDS, pois afetam milhares de 
pessoas soropositivas.  No caso das hepatites, houve um grande avanço 
na sua prevenção e tratamento nos últimos 10 anos e no caso da sífilis, 
esta continua a ser um grave desafio para o enfrentamento das infecções 
sexualmente transmissíveis (IST). 

Se você suspeita de que esteja infectado pelo HIV e/ou coinfecções, não 
deve esperar o desenvolvimento dos sintomas para fazer os testes. Quan-
to mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor será para o seu acom-
panhamento e tratamento. A demora em fazer o teste poderá trazer difi-
culdades que comprometerão a oportunidade de uma melhor qualidade 
de vida.

Esperamos que esta cartilha possa tirar as dúvidas e estimular as pessoas 
a procurar a testagem para o HIV/AIDS e as coinfecções aqui abordadas 
e lutar pelo acesso à saúde de qualidade.

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
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Sem o correto conhecimento do que rola em nosso corpo, so-
mos incapazes de administrar as melhores soluções para a 
vida. O diagnóstico é o primeiro passo para enfrentar uma do-

ença como, por exemplo, a AIDS, que, embora ainda não tenha cura, 
pode ser melhor e adequadamente tratada quando o diagnóstico 
é feito precocemente, quer dizer, antes de desenvolver AIDS.

É importante o diagnóstico precoce, uma vez que a pessoa que vive 
com HIV/AIDS precisa ser acolhida para participar ativamente do 
seu autocuidado, o que facilita a adesão ao tratamento, melhora na 
qualidade de vida, evita a evolução para AIDS e reduz a mortalidade 
pela doença além de prevenir a transmissão do vírus.

Muitas pessoas infectadas pelo HIV vivem bem por anos sem apre-
sentar sintomas da doença. O HIV vai danificando progressivamen-
te o sistema imunológico que fica enfraquecido, e vírus, parasitas, 
protozoários, fungos e bactérias que normalmente não causam ne-
nhum problema podem produzir doenças. Essas enfermidades são 
conhecidas como infecções oportunistas.

Atualmente, existem exames de laboratório específicos, como o 
exame de CD4, que traduz o quanto danificado está o seu sistema 
imunológico. Esse dano ao sistema imune é progressivo, e quando o 
comprometimento imunológico se instala com mais força, a pessoa 
é diagnosticada com AIDS. É nesse estágio que podem surgir sin-
tomas relacionados à doença e desenvolver alguma infecção opor-
tunista. 
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Segundo os dados dos indicadores e Dados Básicos do HIV/AIDS 
do Ministério da Saúde, de 1998 até 2020 tivemos um total de 
1.011.617 casos notificados pelo Sistema de Informação de Agra-

vo de Informação (SINAN) e os registros dos casos no Sistema de Con-
trole de Exames Laboratoriais (Siscel) e no Sistema de Controle Lo-
gístico de Medicamentos (Siclom). O ano de 2020 por sua vez tem 
uma queda considerável nas notificações, creditado principalmente a 
pandemia de covid-19 que assola o país. De acordo com o relatório de 
monitoramento clínico do Ministério da Saúdes, a partir de 2015 houve 
uma manutenção da porcentagem de pessoas vivendo com HIV com 
apresentação tardia, mas ao mesmo tempo percebeu-se um aumento 
no número de e na proporção de pessoas diagnosticadas. Isso significa 
que uma boa parte das pessoas iniciam o tratamento com o CD4 ele-
vado, mas assim que sabem do diagnóstico iniciam o tratamento em 
menos de um mês após a detecção. Ainda segundo o relatório, é preciso 
uma maior atenção aos jovens e à população indígena, pois apresenta-
ram valores inferiores de adesão ao tratamento. Diante desses dados, é 
importante procurar o diagnóstico o mais rápido possível. 

O tratamento oportuno é fundamental para se evitar a progressão 
da infecção pelo HIV para a AIDS. Atualmente, a pessoa que está em 
tratamento para o HIV pode levar uma vida normal, como a de qual-
quer outra pessoa com uma doença crônica controlada. 

Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, 
maior será o controle da infecção, melhor a sua qualidade de vida e 
da transmissão do vírus. 

Todo mundo que tem vida sexual ativa tem de pensar na qualidade de 
suas relações sexuais, sejam elas com parceiros fixos ou casuais. Prote-
ção, cuidado, responsabilidade compartilhada são palavras que podem 
nos ajudar a avaliar como estão as nossas relações sexuais. São ações 
de autocuidado e de responsabilidade com a nossa própria saúde.
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HIV/AIDS NO BRASILHIV/AIDS NO BRASIL

Viver com HIV/AIDS, não significa uma sentença de morte. É 
uma infecção complexa, mas atualmente tratável e quanto 
mais cedo for feito o diagnóstico, melhores são as condi-

ções de enfrentamento da doença para as pessoas portadoras do 
vírus assintomáticas ou para as que já desenvolveram AIDS. Atual-
mente, ainda não há cura para a infecção pelo HIV, mas existe tra-
tamento para seu controle. Milhares de pessoas soropositivas para 
o vírus vivem, e bem, suas vidas: trabalham, namoram, têm filhos, 
fazem planos… enfim, tocam para frente as suas vidas.

Se você suspeita de que esteja infectado pelo HIV, não deve es-
perar o desenvolvimento de sintomas para fazer o teste. Quan-
to mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor será para o seu 
acompanhamento e tratamento. Ao não fazer o teste precoce-
mente, você pode dificultar no futuro a oportunidade de melhor 
qualidade de vida.
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Quando o corpo humano é infectado por um vírus, este passa 
a se replicar. Quando um vírus se replica, o corpo ativa um 
processo que gera anticorpos contra esse vírus. Um dos tes-

tes anti-HIV detecta os anticorpos produzidos pelo organismo, e 
não o vírus em si. Existe um período desde o dia em que a pessoa se 
infecta com o vírus até seu sistema imune desenvolver anticorpos 
suficientes que possam ser detectados nesses testes de laboratório. 
A esse tempo dá-se o nome de janela imunológica, que dura até 
dois meses após ter ocorrido um episódio de risco de infecção.

Nesse período de janela imunológica, a pessoa tem muito vírus e 
pouco anticorpo. Então, o teste, que só detecta anticorpos, não vai 
identificar que a pessoa está infectada com o vírus, embora já es-
teja.   

Os testes Anti-HIV, atualmente de 4ª geração utilizados no Brasil, 
além de detectar anticorpos também detectam uma proteína espe-
cífica do vírus chamada P24, o que facilita a detecção da infecção 
mais perto do momento da infecção. Esses testes já podem dar po-
sitivo até 15 dias após o período da infecção.

O TESTE ANTI-HIV

O teste de HIV, seja na modalidade “rápida” ou não (teste conven-
cional), tem um papel essencial na prevenção de infecções pelo HIV. 
Porém, algumas pessoas não realizam o teste por temer o estigma 
e a discriminação resultantes de um possível diagnóstico positivo 
para HIV ou também por desconhecimento ou pouca informação 
sobre a AIDS, sobre o teste e suas implicações.
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Todos os testes anti-HIV disponíveis nos laboratórios da rede pública 
de saúde são gratuitos e devem ser realizados com aconselhamento pré 
e pós-teste, sendo o resultado do exame negativo ou positivo.

Além do teste de HIV, o Sistema Único de Saúde também oferece testes 
para diagnóstico de sífilis e das hepatites B e C. Todos são oferecidos pe-
las unidades básicas de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 
pelos Centros de Testagem e Acolhimentos (CTA).

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS – UNAIDS de-
fine que as condições sob as quais pessoas submetem-se a testes de HIV 
devem ser apoiadas em uma aproximação dos direitos humanos, que pre-
za pelo respeito aos princípios éticos. De acordo com esses princípios, a 
conduta dos testes anti-HIV com relação aos indivíduos deve ser: 

▶ Ele deve ser acompanhado por um aconselhador; 

▶ O teste deve ser confidencial; 

▶ A realização do teste deve ser voluntária;

▶ O teste deve ser conduzido com o consentimento informado.

OS TIPOS DE TESTE ANTI-HIV

Os testes para detectar anticorpos anti-HIV podem ser classificados 
como: 

▶ Triagem: desenvolvidos para detectar todos os indivíduos infectados; e 

▶ Confirmatórios: desenvolvidos para identificar os indivíduos que não 
estão infectados, mas têm resultados reativos nos ensaios de triagem.

Os testes de triagem se caracterizam por serem mais sensíveis, e os tes-
tes confirmatórios são mais específicos.

Os ensaios de triagem utilizados no Brasil são denominados ELISA, e os 
ensaios confirmatórios utilizados são: imunofluorescência indireta, Imu-
noblot e Western Blot, conforme recomendado na Portaria nº 59/GM/MS, 
de 28 de janeiro de 2003.
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1. Testes ELISA

2. Teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1

ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay, ou ensaio de imuno-
absorção ligado à enzima) é a técnica mais amplamente utilizada 
como teste inicial para detecção de anticorpos contra o HIV por 
sua facilidade de automação, custo relativamente baixo e maior 
sensibilidade do que especificidade.

Se o resultado do teste ELISA for negativo, significa que a pessoa 
não está infectada com o HIV e não é necessária a realização de 
nenhum teste adicional, a não ser que ela esteja no período de ja-
nela imunológica, quando o teste deverá ser repetido no intervalo 
de 30 dias.

No caso de o resultado do teste ELISA ser positivo ou inconclusivo, 
é necessária a realização de outros testes adicionais, denominados 
testes confirmatórios, como o de imunofluorescência indireta (IFI) 
ou o teste Western Blot (WB).

Esse teste também permite a detecção de anticorpos contra o HIV. 
No entanto, somente é utilizado quando a amostra de sangue da 
pessoa apresentar resultado positivo ou inconclusivo no teste ELI-
SA. É, portanto, um teste confirmatório. 
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3. Teste Western Blot

4. Testes rápidos anti-HIV

O Western Blot é um teste mais específico e também um teste 
confirmatório, com custo bastante elevado. Assim, só é realiza-
do quando a amostra de sangue da pessoa apresentar resultado 
positivo ou inconclusivo no teste ELISA. Somado a isso, requerem 
interpretação subjetiva para estabelecer um diagnóstico com base 
em um padrão de reatividade definido pelo fabricante do conjunto 
diagnóstico.

A partir de março de 2006, o então chamado Departamento Nacional 
de DST, HIV e AIDS e Hepatites Virais implantou o teste rápido como 
diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil. Essa metodologia é utili-
zada no mundo inteiro e traz muitas vantagens em relação aos outros 
métodos, pois é de simples realização, não requer equipamentos ou 
mão de obra especializada e permite o conhecimento imediato do re-
sultado,com encaminhamento automático para assistência. 

São testes que permitem ter um resultado de anticorpos anti-HIV,  em 
cerca de 15 minutos após a coleta da amostra. A estrutura para a rea-
lização desses testes é muito simples, não havendo exigência da utili-
zação de equipamentos para tal e podem ser realizados em ambientes 
laboratoriais e não laboratoriais,permitindo ampliar o acesso ao diag-
nóstico. Em cerca de 30 minutos você pode recolher uma amostra de 
sangue, fazer o teste e receber o diagnóstico.

Nos locais onde se faz o teste rápido, você colhe a amostra de sangue 
e é orientado a esperar pelo resultado, que deverá ser dado por uma 
pessoa capacitada, de acordo com as regras do Ministério da Saúde.
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É fundamental que os profissionais de saúde ofereçam a possibilidade 
de testagem para o HIV e outras IST a todas as pessoas sexualmente 
ativas, independentemente de apresentarem sintomas ou queixas. 

Oferecer a testagem para o HIV e outras IST durante avaliações de 
rotina, traz benefícios do tratamento melhorando o prognóstico e qua-
lidade de vida do usuário e suas parcerias. Isso é um direito seu!

“Não descuide da saúde nem dos seus direitos.”

COMO FUNCIONA O TESTE RÁPIDO

A realização do teste rápido pode ser feita com fluido oral, soro, plas-
ma ou sangue total. Com a coleta feita, coloca-se em um dispositivo 
de testagem. Para chegar ao resultado, quem o realiza deve seguir as 
instruções determinadas pelo fabricante escritas na bula.

Em 2009, foi publicada no Diário Oficial a Portaria Nº 151 de 14 de 
outubro. Essa portaria possibilitou a inclusão de metodologias mais 
modernas e mudou o fluxograma para análise das amostras de sangue, 
aumentando as opções para realização dos testes por laboratórios. As 
novas normas são válidas até hoje para as redes pública e privada de 
todo o país.

Anterior à Portaria 151, uma amostra de sangue positivo para HIV 
passava por até três etapas antes da conclusão do resultado. A porta-
ria estabelece duas etapas, sem qualquer perda na confiabilidade do 
diagnóstico.

O novo documento também abriu, pela primeira vez, a possibilidade de 
se realizar testes com sangue seco, utilizando a coleta em papel-filtro. 
A principal vantagem do método é o armazenamento da amostra de 
sangue por até 12 semanas sem refrigeração. Essa metodologia, por 
sua praticidade, dispensa a necessidade de coleta e transporte espe-
cializados, baixando consequentemente o custo dos exames.

Outra vantagem é que essa metodologia permite o envio de material 
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pelo correio, levando os meios de diagnóstico dos centros urbanos aos 
locais mais distantes onde não há capacidade laboratorial disponível. 
Tecnicamente as amostras de sangue seco não são consideradas bio-
logicamente infecciosas, o que facilita o manuseio e o transporte até 
o laboratório.

Outra nova metodologia incluída no rol dos exames foi a que utiliza a 
biologia molecular para detecção do HIV. Essa tecnologia é importante 
porque identifica o vírus e não os anticorpos produzidos pelo organis-
mo e será utilizada para auxiliar no diagnóstico da infecção pelo HIV 
em casos de resultados indeterminados, principalmente em gestantes.

Teste rápido - A forma como se realizavam os exames de teste rápi-
do que apresentavam o resultado em meia hora também mudou. Na 
portaria anterior de 2005, o diagnóstico da infecção pelo HIV era re-
alizado com dois diferentes testes rápidos previamente validados pelo 
Ministério da Saúde. A nova portaria preconiza que os testes sejam 
realizados de forma sequencial e o segundo será realizado apenas em 
caso de resultado positivo.

A portaria inclui cinco anexos:

Anexo I: Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HIV

Anexo II: Diagnóstico da infecção pelo HIV por Testes Rápidos

Anexo III: Fluxograma Mínimo para o Diagnóstico Laboratorial da In-
fecção pelo HIV em indivíduos com idade acima de 18 (dezoito) meses 

Anexo IV: Fluxograma para diagnóstico Rápido da Infecção pelo HIV 
em situações especiais.

Anexo V: Modelo de Solicitação de Teste Molecular para Gestante com 
Amostra Indeterminada

Para maiores detalhes sobre a íntegra da portaria acessar: http://www.
aids.gov.br/sites/default/files/portaria151_2009.pdf



16

Importante destacar que o emprego do fluído oral pode simplificar ainda mais 
a testagem de HIV, tornando-a mais acessível, além de reduzir o risco biológico 
associado aos testes baseados em sangue. Entretanto, a sensibilidade e a espe-
cificidade dos ensaios que utilizam o fluido oral são inferiores aos ensaios que 
utilizam amostras de sangue, soro ou plasma. É importante ressaltar que a ja-
nela de soroconversão dos testes rápidos que utilizam o fluido oral pode chegar 
até a três (3) meses, dependendo do conjunto diagnóstico utilizado.

Em 17 de dezembro de 2013, foi publicada a Portaria nº 29, que aprova o Manual 
Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV e normatiza a testagem para 
o HIV em território nacional. Nessa portaria, são apresentados algoritmos que 
permitem o diagnóstico seguro da infecção. 

Dentre os algoritmos recomendados, existem aqueles baseados na utilização de 
testes rápidos (TR), que são imunoensaios simples e podem ser realizados em 
até 30 minutos. Como consequência do desenvolvimento e da disponibilidade 
de TR, o diagnóstico do HIV foi ampliado, podendo ser realizado em ambientes 
laboratoriais e não laboratoriais. O objetivo do Ministério da Saúde é maior 
agilidade para o diagnóstico da infecção pelo HIV e também permitir maior pra-
ticidade para os laboratórios.

Com essa portaria fica garantido a revisão semestral e atualização à luz dos 
avanços científicos por um comitê composto por profissionais de notório saber.

I - Fica definido que as amostras podem ser de soro, plasma, sangue total, san-
gue seco em papel filtro, fluido oral ou de outros fluidos que tenham eficácia 
diagnóstica cientificamente comprovada.

II- Todas as amostras devem ser coletadas e testadas em conformidade com o 
que é preconizado pelo fabricante do conjunto diagnóstico a ser utilizado.

III- É vedada a mistura de amostras (pool) para a utilização em qualquer teste 
laboratorial que tenha o objetivo de diagnosticar a infecção pelo HIV.

IV- Fica assegurada a testagem anônima, entretanto o indivíduo deverá ser in-
formado no momento da coleta que não será fornecido resultado por escrito.

Maiores detalhes da Portaria:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2013/prt0029_17_12_2013.html

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2013/prt0029_17_12_2013.html 
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QUE FAZER SE O RESULTADO FOR NEGATIVO

Se o resultado for negativo, significa que você não foi infectado pelo HIV. 
Nesse caso, você deve continuar se protegendo e solicitar mais informa-
ções sobre práticas seguras de sexo.

Se, por exemplo, você fez o teste porque teve uma prática de sexo que o 
colocou em risco, procure identificar a situação e os motivos que levaram 
você a se expor, de forma a evitar situações semelhantes no futuro.

QUE FAZER SE O RESULTADO FOR POSITIVO

Se o resultado for positivo, você tem direito de ser referenciado para um 
serviço de saúde onde será agendada a sua primeira consulta para ser 
acompanhado por profissionais de saúde capacitados: médico, enfermei-
ro, psicólogo, assistente social e nutricionista.

Quando uma pessoa recebe o resultado positivo, geralmente sente- se sem 
força suficiente para assumir esse resultado. Estabelece-se uma confron-
tação consigo mesmo, que pode ser muito dolorosa. Surgem medos da re-
ação dos amigos e da família, e, como se não bastassem os seus próprios 
problemas, é preciso encarar o estigma, a discriminação, a incompreensão 
e a rejeição. Pode ser de grande ajuda falar com pessoas de confiança so-
bre as angústias, o desespero e a tristeza; assim como procurar grupos de 
autoajuda, outras pessoas que vivem com HIV/AIDS e acompanhamento 
psicológico.

Atualmente, existem cada vez mais medicamentos que, ainda que não 
curem, atrasam o desenvolvimento da doença. Com o uso desses medica-
mentos antirretrovirais (antes chamados de coquetel), que são disponibi-
lizados gratuitamente pelo SUS, a pessoa pode levar uma vida com qua-
lidade. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, 
melhor será a qualidade de vida da pessoa, e menor será a probabilidade 
de evolução da infecção para a AIDS.

O tratamento não cura a pessoa da infecção pelo HIV; é importante lem-
brar-se disso! Porém, é essencial para melhorar a qualidade das pessoas 
que vivem com HIV.
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Ter uma vida saudável e equilibrada, como, por exemplo, uma alimentação 
adequada, pode contribuir para estabilizar o corpo e o sistema imunitário. 
As evidências científicas mais recentes reafirmam a importância de se 
alimentar de forma equilibrada, prevenindo, assim, a perda de peso.

A sexualidade é uma coisa importante na vida das pessoas. Nos primeiros 
meses após o resultado positivo, muitos homens e mulheres infectados 
pelo HIV têm dificuldades de exercer a sua sexualidade, porque, por exem-
plo, podem ter medo de infectar alguém. 

Não existe nenhuma razão concreta para as pessoas soropositivas re-
nunciarem à sua sexualidade. É possível ter uma boa sexualidade, mesmo 
respeitando as regras do sexo seguro, com proteção adequada contra uma 
eventual transmissão ou reinfeção. 

DIREITOS 

A política brasileira de AIDS baseia-se nos princípios constitucionais do 
acesso universal à saúde integral, incluindo prevenção e tratamento gra-
tuito, entre outros. No artigo 196 da Constituição brasileira, por exemplo, 
está escrito que “saúde é direito de todos e dever do Estado”. No caso da 
AIDS, esse direito é sinônimo do direito à própria vida, a ser vivida com 
dignidade e pleno acesso a uma saúde pública de qualidade. 

Assim, desde o início da epidemia, organizações da sociedade civil lutam 
para a implantação e a garantia desses direitos constitucionais e pressio-
nam o governo e a própria sociedade nessa direção. 

Ainda hoje, reduzir o estigma e a discriminação é ainda uma das principais 
medidas para uma eficaz e eficiente resposta à epidemia de AIDS, e isso 
envolve diretamente as pessoas vivendo com HIV/ AIDS (PVHA) e as po-
pulações mais vulneráveis à epidemia de AIDS e às doenças sexualmente 
transmissíveis, tais como: gays, homossexuais e outros homens que fazem 
sexo com homens (HSH), transgêneros, transexuais, travestis, prostitutas, 
usuários de drogas injetáveis, mulheres, principalmente as de baixa renda, 
crianças em situação de risco social, além de populações em regime de 
confinamento, populações que vivem em locais de difícil acesso e outras. 
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Em 1995, foi criada a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS 
– (RNP+/Brasil), reunindo lideranças e ativistas que vivem com HIV/AIDS 
para somarem forças nessa luta. Em 2005, foi realizado o I Encontro Na-
cional da RNP+/Brasil, fato que marcou os 10 anos de existência da rede. 
O lema foi bastante significativo: “Antes nos escondíamos para morrer, 
hoje nos mostramos para viver”. 

Em 1989, durante o II ENONG (Encontro Nacional de Organizações Não 
Governamentais que trabalham com AIDS), em Porto Alegre, foi elaborada 
e aprovada a “Declaração dos direitos fundamentais da pessoa portadora 
do vírus da AIDS”, que transcrevemos a seguir: 

I – Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, sobre a AIDS. 
Os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre sua 
condição. 

II – Todo portador do vírus da AIDS tem direito à assistência e ao trata-
mento, dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de 
vida. 

III – Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena 
ou qualquer tipo de discriminação. 

IV – Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pes-
soas pelo único motivo de serem portadoras do HIV/AIDS, qualquer que 
seja sua raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. 

V – Todo portador do vírus da AIDS tem direito à participação em todos 
os aspectos da vida social. Toda ação que tende a recusar aos portadores 
do HIV/AIDS um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los 
disso, ou que tenda a restringi-los à participação nas atividades coletivas, 
escolares e militares, deve ser considerada discriminatória e ser punida 
por lei. 

VI – Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, 
órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. 

VII – Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou 
futura, ou ao resultado de seus testes para o HIV/ AIDS sem o consemento 



20

da pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser asse-
gurada por todos os serviços médicos e assistenciais. 

VIII – Ninguém será submetido aos testes de HIV/AIDS compulsoriamen-
te, em caso algum. Os testes de AIDS deverão ser usados exclusivamente 
para fins diagnósticos, para controle de transfusões e transplantes, e es-
tudos epidemiológicos, e nunca qualquer tipo de controle de pessoas ou 
populações. Em todos os casos de testes, os interessados deverão ser in-
formados. Os resultados deverão ser informados por um profissional com-
petente. 

IX – Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas 
que desejam seu estado de saúde e o resultado dos seus testes. 

X – Toda pessoa com HIV/AIDS tem direito à continuação de sua vida civil, 
profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação poderá restringir seus direi-
tos completos à cidadania. 

Além desses podemos citar alguns a mais: LEI Nº 12.984, DE 2 DE JUNHO 
DE 2014. - Define o crime de discriminação dos portadores do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e doentes de aids. 

Prioridade na restituição do imposto de renda (Lei Nº Lei nº 9.784 de 1999). 

Alguns estados concedem gratuidade aos PVHA nos transportes intermu-
nicipais. 

Não sinta vergonha de conversar com o profissional de saúde. Faça per-
guntas. Esclareça as dúvidas. Faça valer seus direitos. Um diagnóstico da 
sua saúde é um deles!!! 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12984.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12984.htm
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SÍFILIS 

Assim como o HIV, outras doenças também podem ser detectadas, dentre 
elas, a sífilis. É uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e ex-
clusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para estágios de gra-
vidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. 

Seu agente viral se chama Treponema pallidum, subespécie pallidum. Sua 
transmissão se dá principalmente por contato sexual; contudo, pode ser 
transmitida verticalmente para o feto durante a gestação de uma mulher 
com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. 

A transmissibilidade da sífilis é maior nos estágios iniciais (sífilis primária 
e secundária), diminuindo gradualmente com o passar do tempo (sífilis 
latente recente/ tardia). 

Reforçamos a importância de se testar! Saber o diagnóstico o mais cedo 
possível é importante para uma melhor qualidade de vida! 

Teste de Sífilis 

Os testes utilizados para o diagnóstico de sífilis são divididos em duas 
categorias: exames diretos e testes imunológicos. Para o diagnóstico 
existem dois tipos de testes: Treponêmicos e Não Treponêmicos. 

1. Treponêmicos são testes que detectam anticorpos específicos 
contra antígenos da bactéria Treponema pallidum (sífilis); existem vá-
rios tipos desse teste, inclusive os rápidos. 

Como é considerado um problema de saúde pública no Brasil, isto é, 
uma doença altamente prevalente, dispõe de uma ferramenta simples 
para seu diagnóstico: teste rápido, com resultado em 30 minutos e de 
fácil execução. O teste rápido para sífilis está disponível em toda a 
rede pública de saúde, desde a atenção primária até as maternidades 
e a atenção especializada. São eles: a) Testes de hemaglutinação, b) 
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Teste de imunofluorescência indireta e c) Ensaios imunoenzimáticos 
(Elisa) que têm como vantagem a sua elevada sensibilidade e capaci-
dade de automação. 

2. Não Treponêmicos são testes que detectam anticorpos não tre-
ponêmicos, ou seja, são anticorpos não específicos da bactéria, porém 
estão presentes na sífilis. Eles podem ser qualitativos ou quantitati-
vos. Os primeiros são geralmente usados como testes de triagem para 
determinar se uma amostra é reagente ou não. Enquanto o segundo 
teste, são utilizados tanto para determinar os anticorpos presentes 
na amostra que tiveram resultado reagente no teste qualitativo como 
para o monitoramento da resposta ao tratamento. No Brasil, é muito 
comum o teste não treponêmico VDRL (do inglês Venereal Disease Re-
search Laboratory), o RPR (do inglês Rapid Plasma Reagin) e o USR (do 
inglês Unheated-Serum Reagin) 

Importante destacar a realização de ambos os tipos de testes, uma 
vez que os testes não treponêmicos detectam um anticorpo não es-
pecífico da sífilis, podendo configurar outra doença. Os resultados 
dos testes devem ser interpretados pelo médico, em associação com 
os dados da história clínica do indivíduo e com os dados epidemio-
lógicos. 

Mesmo que o resultado dê negativo, após seguir os procedimentos dos 
profissionais de saúde, os exames de rotina são necessários. Preven-
ção e cuidado a sua saúde é um direito. 

O QUE FAZER SE O RESULTADO DER POSITIVO 

Quanto mais precoce for o tratamento após a infecção, mais rapida-
mente haverá desaparecimento dos anticorpos circulantes, com a con-
sequente negativação dos testes não treponêmicos. Para a maioria dos 
usuários tratados, espera-se que haja reversão dos resultados, e que os 
testes se tornem não reagentes entre 6 e 30 meses após o tratamento. 
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TRATAMENTO 

O tratamento é feito com antibióticos e é o profissional de saúde quem 
sabe o medicamento que deve ser utilizado. Não se automedique!

No caso das mulheres grávidas o tratamento é específico e é impor-
tante fazer o pré-natal para realizar o diagnóstico e o tratamento com 
os medicamentos adequados e assim evitar a sífilis congênita que pro-
voca malformações no bebê!

Existem outras opções para não gestantes que devem ser usadas so-
mente em conjunto com um acompanhamento clínico e laboratorial 
rigoroso, para garantir resposta clínica e cura sorológica. O acompa-
nhamento médico e medicamentoso pode ser feito com segurança na 
Atenção Básica, tanto para a pessoa com sífilis quanto sua(s) parce-
ria(s) sexual(is). 

Lembre-se, é importante convidar o/a parceiro/a ou parceiros/as para 
comparecer ao serviço de saúde para que o tratamento e o diagnóstico 
sejam oferecidos também. 

Em se falando de infecção sexualmente transmissível, deve-se con-
siderar no mínimo duas pessoas possivelmente infectadas. A única 
forma de interromper a transmissão é diagnosticando e tratando todos 
os elos da cadeia sexual. 

O diagnóstico e o tratamento é um direito do cidadão! Não deixe de 
se cuidar! 
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HEPATITES B e C 

O diagnóstico das hepatites é extremamente importante. As hepatites virais 
são causadas por vírus que levam à inflamação do fígado e nem sempre 
apresentam sintomas. 

Entre as hepatites, o tipo C da doença é a que apresenta maior taxa de 
detecção e também a mais letal, com 26.167 casos notificados em 2018, 
segundo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais 2019 do Ministério da 
Saúde. Ainda segundo esses documentos, a coinfecção com o HIV entre os 
casos notificados de hepatite B foi observada em 5,2% dos casos acumula-
dos no período de 2007 a 2018. 

As hepatites B e C podem ser transmitidas por sangue contaminado, sexo 
desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes Seu diagnós-
tico é realizado por meio de testes rápidos e de exames de sangue específi-
cos, disponíveis na rede de serviços de saúde do SUS. 

Na investigação das hepatites B (HBV) e C (HCV), é preciso um intervalo de 
pelo menos 60 dias após o contato inicial com o vírus para que os antígenos 
virais (no caso da hepatite B) ou anticorpos (no caso da hepatite C) sejam 
detectados no exame de sangue. Após o diagnóstico, o profissional de saúde 
indicará o tratamento adequado. 

O diagnóstico preciso e precoce da infecção pelo HBV permite o tratamento 
adequado da doença e tem impacto direto sobre a qualidade de vida do indi-
víduo, sendo ainda um poderoso instrumento de prevenção de complicações 
como a cirrose e o CHC. 

Além do mais, a introdução dos testes rápidos para triagem de hepatites vi-
rais B e C a partir de 2011 foi uma das estratégias adotadas para o enfrenta-
mento desses agravos. Por se tratar de uma doença silenciosa, é importante 
fazer exames de rotina. 

Importante lembrar que existe uma vacina para prevenir a hepatite B para 
todas as faixas etárias! Procure na Unidade Básica de Saúde mais próxima 
à sua casa. 

A hepatite C também tem tratamento disponível no Sistema Único de Saú-
de (SUS)! A cura é possível e está ao seu alcance!

Faça valer seus direitos! 
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Testes 

HEPATITE B 

Os testes rápidos (TR) são exames de execução simples e que não ne-
cessitam de estrutura laboratorial. Por isso, os TR são fundamentais 
para a ampliação do acesso ao diagnóstico. Eles são capazes de detec-
tar o HbsAg (antígeno de superfície do vírus da hepatite B). 

Existem também os Imunoensaios, que são exames sorológicos para a 
detecção de anticorpo ou testes de detecção combinada de antígeno e 
anticorpo contra o HBV, o vírus da hepatite B. 

HEPATITE C 

O RNA do HCV, vírus da hepatite C, pode ser identificado no soro ou 
plasma antes da presença do anti-HCV. A presença do HCV-RNA pode 
ocorrer cerca de duas semanas após a exposição ao agente infeccioso. 
A presença dos anticorpos anti-HCV é mais tardia e ocorre cerca de 30 
a 60 dias após a exposição ao vírus, como já citado. A testagem para 
o anti-HCV realizada em ambiente laboratorial utiliza testes sorológi-
cos como os do tipo Elisa (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Os 
exames que podem ser realizados fora do ambiente laboratorial são os 
testes por imunocromatografia de fluxo, mais conhecidos como teste 
rápido (TR). 

Mesmo que o resultado dê negativo, após seguir os procedimentos dos 
profissionais de saúde, os exames de rotina são necessários. Preven-
ção e cuidado a sua saúde é um direito. 

O QUE FAZER SE O RESULTADO DER POSITIVO 

Caso o resultado dê positivo, o profissional de saúde vai encaminhar 
para o tratamento adequado e para o serviço especializado. Existem 
hoje diretrizes e protocolos de tratamento das hepatites do Ministério 
da Saúde. 
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Se for o caso de hepatite B ou C crônica, existem critérios de trata-
mento e medicamentos adequados. 

Não deixe de se cuidar! 

TRATAMENTO 

O tratamento da hepatite B evita complicações, como cirrose e cân-
cer. Lembrando que existe a vacina! O tratamento da hepatite C está 
indicado na presença da infecção aguda ou crônica pelo HCV, inde-
pendentemente do estadiamento da fibrose hepática. No caso de pes-
soas adultas (≥18 anos) coinfectadas pelo HIV, independentemente do 
estadiamento de fibrose hepática ou da contagem de células LT-CD4+, 
o tratamento é indicado. Caso o diagnóstico de ambas as infecções 
ocorra de forma concomitante, é aconselhável, iniciar o tratamento 
para o HIV e atingir a supressão viral para depois iniciar o tratamento 
para HCV. O tratamento é oferecido de forma universal, isto é, passou 
a ser ofertado pelo SUS a todas as pessoas diagnosticadas com hepa-
tite C, independentemente do dano no fígado. 

Saúde para todos é um direito. Importante sempre buscar aconse-
lhamento do 

Se o teste para HIV e/ou outras IST der positivo, deverá ser feito o 
encaminhamento para um serviço de saúde. Nesse serviço, será agen-
dada a primeira consulta, quando serão solicitados exames laborato-
riais segundo as necessidades, como no caso do HIV/AIDS o pedido de 
carga viral e o exame de CD4, e realizada uma avaliação para iniciar 
terapia ARV. 

Exija sempre o aconselhamento pré e pós-teste, uma vez que facilita 
a compreensão do resultado do teste e suas implicações, seja o re-
sultado negativo ou positivo. 
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A INFORMAÇÃO É A MELHOR A VACINA! 

E A SOLIDARIEDADE É A CURA!

Outros materiais disponíveis:

Dimensões Sociais e Políticas da Prevenção: http://abiaids.org.br/di-
mensoes-sociais-e-politicas-da-prevencao/32257 

Dossiê ABIA – HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil: http://abiaids.org.br/
dossie-abia-hiv-aids-e-covid-19-no-brasil/34379 

Pedagogia da Prevenção: http://abiaids.org.br/pedagogia-da-preven-
cao/28753 

Prevenção combinada e COVID-19: colocar o link quando o material 
esteja pronto

  https://abiaids.org.br/prevencao-combinada-barreiras-ao-hiv/27434

Respostas à AIDS no Brasil: Aprimorado o Debate III (Anais): http://
abiaids.org.br/respostas-a-aids-no-brasil-aprimorado-o-debate-iii-a-
nais/34071

Sexo Mais Seguro – Um guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21: 
http://abiaids.org.br/sexo-mais-seguro-um-guia-sobre-sexo-prazer-e-
-saude-no-seculo-21/33328 

Vacinas - Boletim de Vacinas. Publicação do Grupo de Incentivo à Vida 
(GIV): http://giv.org.br/boletimvacinas/33 

http://abiaids.org.br/dimensoes-sociais-e-politicas-da-prevencao/32257
http://abiaids.org.br/dimensoes-sociais-e-politicas-da-prevencao/32257
http://abiaids.org.br/dossie-abia-hiv-aids-e-covid-19-no-brasil/34379 
http://abiaids.org.br/dossie-abia-hiv-aids-e-covid-19-no-brasil/34379 
http://abiaids.org.br/pedagogia-da-prevencao/28753
http://abiaids.org.br/pedagogia-da-prevencao/28753
https://abiaids.org.br/prevencao-combinada-barreiras-ao-hiv/27434
http://abiaids.org.br/respostas-a-aids-no-brasil-aprimorado-o-debate-iii-anais/34071
http://abiaids.org.br/respostas-a-aids-no-brasil-aprimorado-o-debate-iii-anais/34071
http://abiaids.org.br/respostas-a-aids-no-brasil-aprimorado-o-debate-iii-anais/34071
http://abiaids.org.br/sexo-mais-seguro-um-guia-sobre-sexo-prazer-e-saude-no-seculo-21/33328
http://abiaids.org.br/sexo-mais-seguro-um-guia-sobre-sexo-prazer-e-saude-no-seculo-21/33328
http://giv.org.br/boletimvacinas/33 


QUERO SABER
Sem o correto conhecimento do que rola em nosso corpo, somos 
incapazes de administrar as melhores soluções para a vida. 0 diag-
nóstico é o primeiro passo para enfrentar um problema ou uma do-
ença como, por exemplo, a AIDS, que embora ainda nào tenha cura, 
pode ser melhor e adequa-damente tratada quando o adiagnóstico 
é feito precoce-mente, quer dizer, antes de desenvolver AIDS.

APOIO:


